Greenkeeping-talent op Tweede
nationale
Dag
van
de Greenkeeper
Verschralen
van
rough’s
op golfbanen
Minder opkomst meer potentie

Op 20 november 2008 werd de Tweede
nationale Dag van de Greenkeeper
gehouden. Op vijf golfbanen verdeeld
over Nederland kregen ruim 200 aspirant-greenkeepers een aantrekkelijk programma voorgeschoteld dat een natuurgetrouw beeld op het vak van greenkeeper moest geven. Met 200 deelnemers
was de opkomst weliswaar lager dan in
2007. De meeste betrokkenen gaven aan
dat de kwaliteit van de mensen duidelijk
hoger lag.
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Deelnemende banen
Haverleij
• Hoofd greenkeeper			
• Greenkeeping-goeroe 			

Paul de Vos
Alexander Vries

Edda Huzid
• Hoofd greenkeeper			
• Greenkeeping-goeroe			

John van Hoesen
Gerard Schoenaker

Twentsche Golfclub
• Hoofd greenkeeper			
• Greenkeeping-goeroe			

Rob Volmer
Mark Timmerman

Rottebergen
• Hoofd greenkeeper			
• Greenkeeping-goeroe			

Bradley Wainscott.
Sjaak Groen

Maastricht International
• Hoofd greenkeeper			
• Greenkeeping-goeroe			

Alwin Schmitz
Cor Elderkamp
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Actueel

Net als in 2007 was voor alle deelnemende
banen een vast programma opgestart. De
dag startte met een lezing door een van
de greenkeeping-goeroes; een club van vijf
greenkeepers, consultants en andere ingewijden
in de golfbranche die op een toegankelijke
manier een verhaal over golf en greenkeeping
kunnen vertellen. Het tweede welkom werd op
alle banen verzorgd door de hoofd greenkeeper
en zijn team van medewerkers. Op alle banen
hadden de betrokken greenkeepers bijzondere
zaken georganiseerd om de gasten een beter te
geven van de veelzijdigheid van het vak. Op Edda
Huzid bijvoorbeeld had John van Hoesen en zijn
team een aantal stations geplaatst over de par
3 baan. Op ieder station konden de aspirantgreenkeeper kennis maken met een nieuw aspect
van het vak en de veelzijdigheid van het beroep
van greenkeeper ervaren. Zo was er een station
op de driving range waar de bezoekers van Edda
Huzid met een ijzeren 7 even lekker een balletje
konden slaan. Andere stations behandelden
achtereenvolgens de werkplaats, het maaien van
een green met een elektrische greenmaaier, de
werkplaats waar kooien werden afgesteld en
kettingzagen werden geslepen. Op Edda Huzid
was de Dag van de Greenkeeper net als vorig
jaar een teamgebeuren. Alle greenkeepers waren
er op de een of andere manier wel bij betrokken.
Greenkeeper, the movie
Nieuw aan de opzet van de Dag van de
Greenkeeper was een korte promotiefilm die
door een viertal studenten van St. Lucas uit
Boxtel is gemaakt. Deze film beleefde zijn
première op 20 november, maar is nu inmiddels
te vinden op de website van Greenkeeper. In
deze film vertellen een aantal ervaren en jonge
greenkeepers waarom zij de keuze hebben
gemaakt voor het vak van greenkeeper. Op
de meeste deelnemende banen werd de film
naadloos in het programma opgenomen.

Frenklin Schalk: “Ik weet het zeker, ik word later greenkeeper. Ik ben toevallig met het vak in aanraking gekomen
als ballenjongen op de Nieuwegeinse. Inmiddels loop ik daar stage vanuit de opleiding Land Water en Milieu van
het Wellantcollege in Houten. en heb zelfs mijn GVB al (hcp 22.8 in een half jaar).”

“Ik werk al 29 jaar bij de Post na eerst een opleiding tot hovenier te hebben gevolgd. Bij TNT zie ik geen toekomst, dus ik wil graag greenkeeper worden. Ik heb al contacten bij golfbaan ‘de Bolgerijsche’ in Vianen waar
ik kan beginnen wanneer ze daar starten met de bouw van de baan. Alle vergunningen zijn goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten, dus dat gaat de goed kant op.”

“Ik heb zelf geen groene achtergrond, maar heb nu al door dat greenkeeping veel meer is dan alleen maar
grasmaaien.”
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